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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (25):
14h30 – O comandante em exercício do 3º Grupamento do Corpo de
Bombeiros de Londrina, major Wilson Oliveira Paulino, participa da sessão
desta tarde acompanhado de integrantes da equipe responsável pela recente
operação que frustrou tentativa de suicídio no centro da cidade. O convite foi
feito pelo vereador Ailton Nantes (PP) por meio do requerimento nº 358/2018.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui no calendário oficial o Dia Contra o Trabalho Infantil (PL nº
103/2018) – De autoria do vereador Tio Douglas (PTB), o projeto institui no
calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia Contra o Trabalho
Infantil, a ser realizado anualmente no dia 12 de junho. O autor justifica que a
exploração de crianças e adolescentes, principalmente nas famílias mais
numerosas, tende a se agravar com a crise econômica, e que na maioria das
vezes a população só toma conhecimento deste tipo de crime quando as
vítimas precisam de atendimento hospitalar. Acolhendo pareceres técnicos, as
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Defesa dos Direitos do
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude; e de Educação, Cultura
e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples.
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Espaço Thalita Cumi –
Acethac (PL nº 115/2018) – De autoria do vereador Roberto Fú (PDT), o
projeto declara de utilidade pública a Associação Cultural Espaço Thalita Cumi
(Acethac), entidade sem fins lucrativos com sede no jardim Monte Carlo, na
zona Leste de Londrina, que tem como finalidade promover o desenvolvimento
social e a cidadania por meio de atividades ligadas à cultura e às artes. O título
de utilidade pública é importante para que a associação possa atender às suas
finalidades estatutárias e firmar convênios com órgãos públicos. As comissões
de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não
houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação estão previstos no Regimento Interno e o prazo
inicial para as respostas do Executivo à Câmara de Vereadores é fixado em 15
dias úteis, prorrogáveis por igual período desde que devidamente justificado.
Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria simples.

Duplicação de rua no jardim Santa Rita V (PI nº 171/2018) – O vereador
Vilson Bittencourt (PSB) questiona se existe projeto de alargamento ou
duplicação em dois trechos da rua Oséias Furtoso, localizada no conjunto
residencial Santa Rita V, na zona Oeste da cidade, e também se um terreno
que margeia esta rua é de propriedade do Município.
Déficit do Fundo de Previdência da Caapsml (PI nº 172/2018) – O vereador
Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações sobre o plano de amortização do
déficit atuarial do Fundo de Previdência da Caixa de Assistência e Pensões dos
Servidores Municipais de Londrina (Caapsml), que deve ser encaminhado para
aprovação legislativa, e se estão sendo realizados os aportes previstos no
Orçamento Municipal.
Reclamações e denúncias na Ouvidoria do Município (PI nº 173/2018) – A
vereadora Daniele Ziober (PP) deseja saber quantas reclamações foram feitas
à Ouvidoria do Município, no período de janeiro de 2017 a setembro de 2018,
referentes ao atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura (Sema), aos
maus-tratos aos animais e à empresa responsável pelo recolhimento de
animais de grande porte no Município.
Regulamentação do projeto “A Praça É Nossa” (PI nº 174/2018) – O
vereador Ailton Nantes (PP) solicita informações sobre a regulamentação da lei
nº 12.578/2017, que prevê a implantação do projeto “A Praça É Nossa”, e qual
secretaria será responsável por formalizá-la.
INDICAÇÕES
Previstas no Regimento Interno, as Indicações apresentadas por escrito e
submetidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou
ainda a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em
nível estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e
fundacional. Quorum para aprovação das Indicações: maioria simples.
Implantação de “Laboratório Móvel” - O vereador João Martins (PSL)
apresenta para aprovação do plenário a Indicação nº 4263/2018, que será
encaminhada ao prefeito Marcelo Belinati (PP) solicitando que seja enviado ao
Legislativo projeto de lei para criação no município do “Laboratório Móvel”
para atendimento à população na realização de exames e diagnósticos
laboratoriais.
Criação do selo “Meu Imóvel sem Dengue” - O vereador João Martins (PSL)
apresenta para aprovação do plenário a Indicação nº 4264/2018, que será
encaminhada ao prefeito Marcelo Belinati (PP) solicitando o envio à Câmara de
Vereadores de projeto de lei que trate da criação do selo “Meu imóvel sem
Dengue” que garantirá uma redução de 5% no valor do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU).
AGENDA
Quarta-feira, 26 de setembro

14 horas – A Comissão de Seguridade Social coordena reunião pública para
discutir o déficit do Fundo de Previdência da Caixa de Assistência,
Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml). A
Comissão de Seguridade Social é composta pelos vereadores João Martins
(PSL), José Roque Neto (PR) e Vilson Bittencourt (PSB). O debate será
realizado na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site
www.cml.pr.gov.br.
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